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Abstract: The institutional framework for stability and sustainability to the investor 

compensation schemes is subject to analysis within an investigation among European 

schemes. This investigation covers 26 European schemes and also the Korean, the 

Japanese, the Canadian and the American ones. The basis for the research covers the 

following fields: `1) core information; 2)management; 3)membership; 4)scope and 

coverage; 5) compensation procedures; 6)financing; 7)crisis management etc. 

The results from the analysis give the option to trace on a macro level the institutional 

framework, which is a precondition for reaching sustainability. 
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Институционалната рамка като фактор за 
осигуряване на стабилност и устойчивост на 

системата за финансова сигурност 
 

 
Дияна МИТЕВА 
Катедра Финанси, УНСС 

 

Резюме: Институционалната рамка за осигуряване на стабилност и 

устойчивост на схемите за компенсиране на инвеститорите ще бъде 

разгледана в рамките на проведено проучване между  европейските схеми. В 

проучването са представени 26 европейски схеми и корейската, японската, 

канадската и американската. Проучването е конструирано върху 

въпросник,който обхваща десет раздела: 1) основна информация; 2)управление; 

3) членство; 4) обхват и покритие; 5) процедури по компенсиране; 6) 

финансиране; 7) управление при кризи и др. 

 Получените резултати дават възможност да се проследи на макро ниво 

равнището на институционалната уредба, което е предпоставка за 

устойчивостта на тези организации.  

 

Ключови думи: схеми за защита на инвеститорите, финансова стабилност, 

устойчивост. 

JEL код: G18, G21, G28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

Лимит на защита  
 

Проблемът с лимита на защита е ключов по отношение на финансовата 

устойчивост на схемите за компенсиране на инвеститорите, свързан от една страна с 

обхвата на защитените инвеститори, но от друга с възможността за изплащане на 

компенсации и равнище на финансиране на схемите. Принципно се приема, че лимитът 

на защита следва да е до 5 пъти по-голям от БВП/глава от населението. В литературата 

това съотношение е прието като праг, отвъд който се стига до нестабилност по 

отношение на финансирането и изплащането на компенсации от схемите.  

 

На следващата фигура са представени нивата на защита на инвеститорите във 

финансови инструменти от схемите за защита към края на 2016 г. 

 

Фигура 1. 

 

Източник: по данни от Европейския форум за защита на депозитите 
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Половината от схемите имат лимит на защита 20000 евро или малко над тази 

сума, като причината за това е Директивата
1
, която регламентира създаването и  

функционирането на тези институции, където се поставя минимално изискуемо ниво от 

20000 евро защита. Счита се, че това е едно удачно ниво. В България например, над 

95% от инвеститорите във финансови инструменти са напълно защитени до тези нива и 

тази ситуация е в повечето европейски държави. От друга страна, откакто бе въведена 

директивата през 1997 г. (вече 20 години)  това минимално ниво не е променяно. Тук 

стигаме до един от спорните моменти и въпроси за това дали следва да се покачи 

нивото и   до  каква сума би било удачно. Другият въпрос е дали следва нивото да се 

изравни с това за защита на депозитите, което може да се оспори  като твърде високо и 

нарушаващо финансовата устойчивост на схемите. От европейските страни с по-висок 

лимит се отличават Унгария, Гърция, Литва, Швеция и Турция. 

В САЩ лимитът на защита е 500 000 долара с допълнителен лимит от 250 000 

долара за паричните средства, като индексиране с нивото на инфлацията е обект на 

обсъждане на всеки 5 години. Лимитът в Англия  е 50000 английски лири, като той е 

значително по-висок от този в директивата. Английската схема обаче има огромен опит 

в изплащането на компенсации и регулярно променя лимита, ако има предпоставки за 

това. Също така, английският капиталов пазар е значително по-развит от останалите 

европейски пазари, което също аргументира за по-високата защита. Макар на фигурата 

Латвия да е обозначена с нулев лимит, тя предоставя компенсация за 90% от  

стойността на невъзстановимите или загубени финансови инструменти или вреди 

породени от неизпълнени инвестиционни услуги , но не повече от равностойността на 

20 000 евро. Най-висока защита се предоставя от канадската схема – 724 хил. евро. 

Съфинансиране 

Един от начините за справяне с моралния риск, който може да се сочи и като 

риск за финансовата устойчивост, е част от загубите да се поемат от самите 

инвеститори, т.е. средствата им да не са на 100% защитени. Счита се, че по този начин 

инвеститорите ще бъдат по-предпазливи,когато правят избор на финансова компания, и 

по този начин по-малко средства ще отиват към пазарните участници, които се смятат 

за по-рискови. Като цяло тази идея намира поддръжници, но има и много противници, 

                                                           
1
 Вж. Директива 97/9 на ЕС за схемите за компенсиране на инвеститорите. 
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които се аргументират основно с факта, че в повечето случаи е трудно дори за 

професионалните инвеститори да разграничат по-рисковите финансови компании, или 

въобще да оценят риска им, поради което за дребните инвеститори, обект на защита от 

разглежданите институции, би било немислимо.  

На Фигура 2 е представена информация за наличието на съзастрахователен 

елемент в защитата на инвеститорите. Точно една четвърт от разгледаните институции 

прилагат тази опция, като в останалите 20 защитата е за 100 % от вземането на 

инвеститорите.  

Фигура 2. 
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Всяка застраховка от определено събитие създава морален риск, който ни кара в 

по-малка или по-голяма степен да сме по-безотговорни при предотвратяване на всички 

рискове свързани със застрахователното събитие. Така и компенсацията, предоставяна 

от мрежата за финансова сигурност, е причина инвеститорите да проявяват морален 

риск по отношение на избора на инвестиционна компания. Пример за това, са 

компании, които обещават значително по-висока от средната за пазара доходност - т.н. 

финансови пирамиди или "Понзи" схеми.  

Един от начините за ограничаване на моралния риск е поемане на част от щетите 

от инвеститора, или това е т.н. съфинансиране. В случая компенсации се изплащат за 

по-малко от 100% от иска на клиента. Съгласно европейската директива 

съфинансирането може да бъде за най-много 10%. Толкова е например в България, 

Румъния, Унгария, Латвия, Чехия и др.  С предложените промени в директивата се 

предлага премахване на съфинансирането и въвеждане на 100% защита.   

Теоретично погледнато, пълната гаранция увеличава моралния риск при избор 

на инвестиционен посредник от инвеститорите. От друга страна, с увеличаване на 

защитата ще се увеличат и евентуалните компенсации, които биха се изплатили от 

схемите. За да се противостои на моралния риск би могло да се стигне до решение и за 

по-малък процент на поемане на загубата от инвеститорите, но все пак той да 

присъства. Принципно тази част от директивата би следвало да остане така, но 

евентуални изменения в горната насока не биха създали сътресения за пазар като 

българския. 

Съгласно разпоредбите на директивата, защитата следва да се предоставя за 

поне 90% от сумата на защитените клиентски активи.  

 На Фигура 3 е показана компенсацията и съответният процент на 

съзастраховане, който е актуален в страните-членки на ЕС.  
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Фигура 3.

 

Източник: Impact Assessment Accompanying Document To The Proposal For A Directive Of 

The EC Amending Directive 1997/9/EC. 
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Интересно е, че при Унгария и Полша има две нива на защита. При Полша 

компенсации за активи до 3000 евро се защитават на 100%, като за сумите над 3000 

евро се изплаща 90% от стойността им, но не повече от 22 000 евро. Всъщност, 90% от 

22 000 евро е 19800 евро, т.е. нетната сума, която може да получи един инвеститор 

може да се каже, че е не повече от 20 000 евро. В Унгария положението е подобно, като 

за суми до 1 млн. форинта или около 3600 евро се изплаща 100% от иска за 

компенсация, като над тази граница се изплаща 90% от иска, но не повече от 100 000 

евро. Двете нива на защита се обясняват с факта, че до някаква по-малка сума се 

обхващат по-голям брой инвеститори. Малките суми също не тежат толкова на схемата 

при изплащането на компенсациите, както по-големите суми.   

Интересно е, че при 7-те държави, предоставящи най-високи лимити на 

компенсация, процентът на съзастраховането е 100%, т.е. там се наблюдава пълна 

защита.  
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С увеличаването на лимита на защита за влоговете в банките се премахна и 

съфинансирането, което бе разписано по-същия начин, както при схемите за 

компенсиране на инвеститорите.  

Премахването на съфинансирането при схемите за компенсиране на 

инвеститорите цели от една страна постигане на по-голяма защита за инвеститорите, а 

от друга хармонизиране на законодателството при двата типа схеми. Съфинансирането 

особено при защита на влоговете е важен инструмент за управление на моралния риск, 

тъй като този риск при избор на банка е по-голям, отколкото при инвестиции във 

финансови инструменти. Това е така, защото схемите за гарантиране на влоговете 

предоставят защита за единствения риск, който понасят вложителите, което ги прави 

по-малко внимателни при избора на депозитна институция. При инвеститорите във 

финансови инструменти съществуват много по-значими рискове от този, който се  

предоставя от схемите за компенсиране на инвеститорите.  

В обсъжданията за промени в директивата преговорите очаквано вървят към 

премахване на съзастраховането, но макар и моралният риск, който такава промяна би 

стимулирала, разходите за схемите от нея биха се увеличили, но това няма да е с 

толкова съществена сума.    

Финансиране на схемите 

Oт съществено значение за финансовата устойчивост са начините на 

финансиране на схемите за защита. Те най-общо са 3: 1)еx-ante – предварително; 2) ex-

post – последващо, след събитие налагащо изплащане на компенсации и 3) комбиниран 

метод.  

В Директивата за схемите за компенсиране на инвеститорите е оставена 

възможността, всяка държава да избира как да се финансира - ex-ante или ex-post.   

Значителните различия по този признак в ЕС, според ЕК, подкопават защитата на 

инвеститорите и тяхното доверие в това, че са налице достатъчно средства, които да 

гарантират изплащането на евентуални компенсации. Ефектът и важността за 

инвеститорите на схемите за компенсиране не са в мащабите, които са характерни за 

схемите за защита на депозитите и вложителите в банкови депозити, което обуславя и 

факта, че защитата от първите не влияе до такава степен на избора на инвестиционна 

фирма, за разлика от избора на банка. Инвеститорите на капиталовия пазар биха 
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проявили интерес от  финансовата обезпеченост на схемите за защита на инвеститорите 

едва при събитие, което налага изплащане на компенсации, и в случай, че има недостиг 

на средства за покриване на тези задължения. В тези случаи загубата на доверие у 

инвеститорите в тяхната защита е безспорна. На практика доверието на инвеститорите 

би се повлияло от евентуален недостиг на средства вследствие недобрата обезпеченост 

на схемите, а не толкова като загуба на доверие предварително. И в двата случая обаче, 

за да се избегнат сътресения на капиталовия пазар следва схемите да са добре и 

навременно (т.е. предварително) капитализирани, за да се намали рискът от недостиг  

на средства за изплащане на компенсации, а съответно и за да не се прехвърля тежестта 

на компенсациите върху държавата. 

Друг проблем на финансирането са вноските, които се внасят от 

инвестиционните фирми. Това би могло да породи регулаторен арбитраж, тъй като на 

практика инвестиционните фирми не са подложени на еднакви пазарни условия, което 

е в противоречие с  функционирането на единния вътрешен пазар. Така например, 

инвестиционните фирми в държави, в които вноските се плащат регулярно всяка 

година, биха могли относително точно да планират разходите си. От друга страна там, 

където е налице ex-post финансиране,  в известен смисъл може да се каже, че се дава 

сравнително предимство на инвестиционните фирми, тъй като те условно имат по-

ниски разходи и могат да бъдат по-гъвкави към клиентите си и съответно да са по-

конкурентоспособни. Тези предимства обаче са само в краткосрочен план, защото при 

случай за изплащане на компенсации, може да възникнат задължения за значителни 

вноски от инвестиционните фирми. Това би могло да застраши тяхната финансова 

стабилност, което да ги постави в неконкурентно положение спрямо другите 

инвестиционни фирми в ЕС.  

Тези аргументи допринасят за въвеждането на единна система на финансиране 

на схемите, а именно предварително и регулярно плащане на вноски всяка година, 

което ще подобри значително финансовата устойчивост на схемите. 

Предимствата на ex-ante финансирането са безспорни. Въвеждането му в ЕС би 

представлявало проблем основно за английската схема, която се финансира ex-post и 

която до момента показва по-скоро признаци, че се справя добре с този метод. 

Английската схема е по-особена и се различава коренно от всички останали европейски 

схеми. Причини за това са: значителният брой участници (инвестиционни фирми) – 
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8217 фирми срещу средно около 50-100 фирми в останалите страни-членки; големият 

брой фалити и особено случаите за компенсиране на инвеститори, пострадали от лош 

инвестиционен съвет, който се защитава само в Англия. Това е и най-старата схема в 

Европа, създадена много преди появата на директивата. В тази връзка Англия е 

основният противник на ex-ante финансирането. В отделно изследване на OXERA през 

2007 г. е направен преглед на модела на финансиране на английската схема, но той 

цели не преминаване към ex-ante финансиране, а по-скоро изследване на различни 

варианти за промяна на действащите правила от гледна точка на формиране на 

вноските и разпределение на разходите между участниците в схемата.  Английската 

схема е една от тези с най-голям опит в изплащането на компенсации, получавайки 

десетки хиляди искове на година, но също отличаваща се с огромния брой участници.  

На фона на българската схема, която едва през 2017 г. бе реално задействана с искове 

за компенсации, двете схеми са несравними. Разбира се, трябва да се отчете и фактът, 

че английската схема включва в обхвата си всички видове защита - за депозити, 

инвестиции, застраховки и пенсионни продукти, което също определя мащаба на 

дейността й. Въпреки това, проблемите, с които се сблъсква при финансирането си 

сочат, че избраните методи не са най-ефективните, макар и английската правна система 

да е известна с редовните анализи на влиянието на действащата уредба. 

Предварителното финансиране, макар и разходите, които налага, е за 

предпочитане най-вече заради това, че ограничава риска от недостиг на средства за 

изплащане на компенсации. Също така чрез предварителното финансиране се генерира 

паричен фонд, който се капитализира и увеличава, ако не са налице големи плащания 

по компенсации, а това от друга страна е условие за достигане на такова ниво на 

разполагаемите ресурси, което да може да покрие по-голяма част от исковете по един 

средно голям или от най-големите фалити. Наистина, колкото повече се натрупват 

средства, толкова по-малък риск има схемата да изпадне в несъстоятелност независимо 

от фалитите, с които трябва да се справи, докато при схемите, които се финансират ex-

post, този риск винаги е един и същ, защото те не натрупват средства предварително, а 

разчитат изцяло на моментни вноски. В тази връзка предпочитанията към 

предварително финансиране са безспорни.  

На Фигура 4 са представени резултатите от проучването по отношение на 

начините на финансиране. 
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Фигура 4. 

 
 

Половината от схемите действително се финансират предварително, като едва 4 

са изцяло ex-post финансирани. Не е малък броят на тези, които използват 

комбинирания подход. Отчитайки факта, че случаите на компенсации не са много 

чести, в такива страни би могло комбинирания поход да се окаже най-удачен. Това 

означава след достигане на определено ниво на разполагаемите ресурси да се 

преустанови събирането на вноски. Въпросът остава за размера на това ниво, а също и 

какво ще се случи, ако се наложи да се компенсират клиентите на някой от най-

големите фирми. Обикновено в тези случаи се изпитват затруднения с финансирането. 

При определяне на индикатор за устойчиво финансиране, следва да се имат все 

пак предимствата на предварителното финансиране и съответно то да се отчита като 

по-устойчиво в сравнение с останалите подходи.  

Съгласно измененията на европейската директива за схемите за защита на 

депозитите през 2014 г. за тях бе въведено задължително предварително финансиране 

за всички страни и то с рисково претеглени вноски, което със сигурност е решение в 

посока повишаване на финансовата устойчивост на тези институции.  

 

 

 

Ex Ante - 14 

Ex Post - 4 

Комбиниран 
подход - 9 

Начин на финансиране на схемите за защита 
на инвеститорите  
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Целево ниво на наличните ресурси 

Последният етап на финансирането е таргетиране на наличните ресурси. При 

първоначалното въвеждане на схемите за защита в повечето от тях отсъстваше целево 

ниво към което да се стреми финансирането. Целевият фонд следва да е на такова ниво, 

което да осигури средна обезпеченост при нужда т изплащане на компенсации. До 

скоро много малко схеми имаха такова целево ниво. С промените в директивата за 

защита на депозитите и в новите директиви за възстановяване и преструктуриране на 

банки и инвестиционни посредници вече ясно са разписани целевите нива на 

разполагаеми средства, към които следва да се стремят схемите.  

На Фигура 5 са дадени резултатите от проведеното проучване по отношение на 

наличието на целево ниво на средствата сред анкетираните.  

 

Фигура 5. 

 

Резултатите по този показател сочат, че в болшинството схеми отсъства 

използването на целево ниво при финансирането, което означава най-общо, че 

вноските, събирани от участниците се събират без да се обвързват с потенциалните 

плащания по компенсации. В 12 от 28 страни се прилага целево финансиране. В 

Австрия например целта е 5% от оборота на членовете на схемата, като ако не се 

постигне следва разликата да се покрие със застраховка. Застраховката е друго 

средство за финансиране, което се използва в някои държави. В някои страни 

таргетираното ниво представлява интервал (Напр. в Корея той е между 0,825 и 1,100% 

ДА - 12 

НЕ - 15 

Без отговор - 1 

Прилага ли се целево ниво на 
финансиране  
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от защитените депозити), в други е фиксирана сума (Напр. Япония,където е 50 млрд. 

йени, а в САЩ е 2,5 млрд. долара в нетни активи). От европейските страни Ирландия, 

Германия, Исландия, Лихтенщай, Норвегия, Финландия и Холандия прилагат целево 

ниво. В повечето от тях таргетираното ниво е процент от защитените клиентски активи 

(Ирландия, Германия, Лихтенщайн). В останалите  е фиксирана сума. В някои страни 

като Исландия и Италия например, се прилага минимално ниво на средствата, под 

което те не трябва да спадат. Резултатите сочат, че има и страни, в които таргетираното 

ниво не е официална информация.  

В обобщение може да се каже, че повечето европейски страни не прилагат 

целево ниво на средствата към което да се стреми финансирането им. Това поражда 

висок риск от неравномерно и неадекватно финансиране, което може да се доведе до 

финансова неустойчивост на схемите. От друга страна, макар да нямат официално 

разписано ниво на финансиране, към което да се стремят, би могло при вземане на 

решение за размера на вноските, схемите да отчитат много от факторите, които се 

вземат предвид и при прилагане на едно целево ниво. Но когато тази практика не е 

разписана в нормативната уредба се създават предпоставки за зависимо вземане на 

решението за финансиране и поставяне под риск на финансовата устойчивост.  

От важно значение за финансирането на схемите е базата за изчисляване на 

вноските. Съществуват различни подходи. На Фигура 6 са представени използваните 

бази в анкетираните схеми.  
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Фигура 6. 

 

Най-разпространено е използването за база на вноските защитените клиентски 

активи или броят на клиентите. В някои страни се предпочитат сумите на приходите 

(нетни оперативни приходи) и оборота, тъй като те се одитират и са по-надеждни като 

индикатори. Манипулирането на информацията за вноските е сериозен проблем, който 

също подлежи на бъдеща оценка. Съществуват и други видове бази – сумата на таксите 

и комисионните от инвестиционни услуги, обем сделки и др.  

В края на м. ноември 2012 г. по поръчка на ЕП бе публикувано изследване в 

областта на схемите за компенсиране, касаещо приложението на застрахователни 

продукти в дейността им.
2
 Изследването е във връзка с публикувания доклад на ЕП от 5 

юли 2011 г., в който се изисква внасянето на промени в предложението на ЕК за нови 

разпоредби в областта на схемите.
3
 Една от препоръките на ЕП е да се помисли за 

включване на алтернативни източници на финансиране като застрахователни полици, а 

дори и за евентуална цялостна замяна на схемите със застрахователни договори. Това е 

                                                           
2 Alternatives to investor compensation scheme and their impact, Directorate General For Internal Policies, 

Policy Department A: Economic And Scientific Policy, EP, 2012. 

3
 European Parliament (2011): European Parliament legislative resolution of 5 July 2011 on the proposal for a 

directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 97/9/EC of the European 

Parliament and of the Council on investor-compensation schemes, P7_TA(2011)0313 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0313&language=EN.  
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и темата на изследването, което цели да установи дали може напълно или частично 

схемите да се заместят с частни застрахователни договори. Идеята е застраховките да 

обхванат всички събития, пораждащи загуби за инвеститорите, описани от ЕП (измама, 

административни нарушения, оперативни грешки и лош съвет). Изследването 

разглежда няколко сценария на застраховане - от инвестиционните фирми и от схемите; 

от друга страна може да бъде пълно задължително застраховане, частично застраховане 

и частично или пълно доброволно застраховане. Под частично се има предвид 

застраховане само на някои от събитията, които могат да доведат до изплащане на 

компенсация. Резултатите сочат, че в ЕС само две схеми (ирландската и една от 

австрийските)  са сключили договор за допълнителна застраховка, а в Литва и Гърция е 

имало такива договори в миналото, но те са прекратени понастоящем. От друга страна 

законодателството в най-малко 9 страни-членки позволява да се използват услугите на 

застраховател. По същество изводът от изследването е, че поради липса на данни, 

застрахователните компании трудно могат да оценят риска, което като цяло ги прави 

незаинтересовани от предлагането на този вид услуги за инвеститорите. От друга 

страна се твърди, че пълно заместване на схемите със застрахователни договори ще е 

много по-скъпо, отколкото вноските, които се плащат от участниците. Остават 

възможности за частично застраховане, каквито се използват в Ирландия, например, и 

които засега не се отричат. Ирландската схема има сключен договор за застраховка, в 

случай че се наложи да изплаща компенсации за суми над 15 млн. евро, но не повече от 

50 млн. евро. Това е добър начин да се осигурят средства, в случай на недостиг.  

Застраховането е много интересна тема, която със сигурност в бъдеще ще 

продължи да си пробива път в защитата на инвеститорите, най-вече защото обикновено 

е трудно да се предвидят с точност потенциалните компенсации, а при фалит на големи 

фирми, често се стига до недостиг на средства. В това отношение допълнителната 

застраховка би могло да бъде решение. Всичко зависи от цената, която се плаща. 

Защото вноските на инвестиционните фирми, събирани от схемите, остават в самите 

схеми, а застрахователните премии са разходи, които отиват в застрахователната 

компания и може да се възвърнат само в случай на реализиране на някой от 

застрахователните рискове. В много страни обаче случаите на изплащане на 

компенсации са по-рядко явление, което поставя въпросът защо трябва да се правят 

такива разходи, които може никога да не се възвърнат обратно. От тази гледна точка 

по-скоро застраховането не е толкова атрактивен метод за компенсирането на 
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инвеститорите. От друга страна за схеми, при които честотата на случаите за 

компенсиране е по-голяма, и съответно са изпитвали трудности във финансирането на 

компенсациите, застраховането би могло да предостави алтернативи на допълнително 

финансиране, които разбира се трябва да са на разумна цена.  

Статистиката по отношение на изпитания недостиг на средства сочи, че  едва 3 

от всички отговорили схеми сочат, че са се сблъсквали с недостиг на средствата. Това е 

малък брой имайки предвид, че обикновено това се случва при особено големи случаи 

на изплащане на компенсации, така наречените твърде големи фирми, във връзка с 

които е изследвано дали са налице специални законови уредби за справяне с фалита на 

такива големи институции.  

В повечето страни няма предвидени такива законови уредби, което предполага, 

че управлението на кризисни събития, каквито са фалитите на особено големи 

институции, не е регламентирано като цяло. Това от своя страна не е добре за 

устойчивостта на схемите от гледна точка на тяхното финансиране и защитата, която 

предлагат на инвеститорите. 

Преференции за инвеститорите 

Друг похват за осигуряване на по-висока защита е наличието на специални 

преференции за инвеститорите  в йерархията на лицата, имащи право да получат част 

от активите на инвестиционната фирма, изпаднала в неплатежоспособност. Тези 

преференции поставят инвеститорите по-напред в листа на кредиторите.  

В половината схеми има преференции за инвеститорите. Има и страни като 

Англия, Ирландия, Финландия, България и др. където няма такива преференции. От 

друга страна по отношение на защита на влоговете, там бе въведено в почти всички 

страни специална преференция за вложителите, която им дава по-високо място сред 

кредиторите на кредитните институции.  

Стрес тестове и преструктуриране 

Следващ елемент на финансовата устойчивост са стрес-тестовете и мерките за 

разпространение на кризисни събития. Едва седем от анкетираните прилагат такива 

мерки. С последните промени в законодателството след кризата се въведоха мерки за 

възстановяване и преструктуриране на кредитните институции и инвестиционни 
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посредници. Тази част от защитата на инвеститорите също има роля в изследване на 

финансовата устойчивост, като би могло да се оценява отделно устойчивостта само на 

тези органи, които са ангажирани с тези задължения. От друга страна в доста страни 

механизмите за преструктуриране станаха част от схемите за защита на инвеститорите 

и вложителите, какъвто е случаят и с България.  

В повечето държави са налице механизми за преструктуриране. В България през 

2016 г. започна да функционира Фонд за преструктуриране на банки, а от 2017 г. и  

Фонд за преструктуриране на инвестиционни посредници, част от Фонда за 

компенсиране на инвеститорите. Тези фондове могат да бъдат разгледани като съвсем 

отделни системи за защита и да се оцени тяхната финансова устойчивост, но в 

настоящето изследване това няма да бъде обект на внимание. 

Заключение 

 

Системите за защита на инвеститорите са изложени пред редица рискове. Най-

сериозният от тях е недостигът на средства.  Той би могъл да се реализира или при 

прекалено големи случаи на изплащане на компенсации, или при зачестяване на 

необходимостта от задействане на тези системи, т.е. при повече на брой случаи за 

изплащане на компенсации. По-горе беше разгледана институционалната рамка и 

решенията взети за прилагане на защитата в 28 страни, като бяха разгледани различни 

елементи на финансовата устойчивост. Може да се каже наличието на предварително 

финансиране, таргетирано ниво на набираните средства, държавни гаранции и мерки 

при недостиг на средствата, преференции за инвеститорите, адекватен лимит на защита 

и т.н. са фактори, които влияят и определят финансовата устойчивост на тези 

институции и на държавите като цяло. В тази връзка по-нататък може да се конструира 

индикатор за финансовата устойчивост на базата на изследваните показатели.  Общото 

заключение, което на този етап може да се обобщи е, че схемите за защита на влоговете 

прилагат повече от мерките за финансова устойчивост, по-развити са и по отношение 

на предпазни мерки като стрес-тестове, в сравнение със системите за защита на 

инвеститорите във финансови инструменти. Този факт не е изненадващ имайки 

предвид огромното значение на банковата система и влиянието й върху стабилността 

на икономиката.  
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